
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 7-8 september 

 

Hulst 
 vr 6 sept 18.00 uur biecht 
 vr 6 sept 19.00 uur  eucharistie 
 zo 8 sept 11.00 uur  eucharistie 
 wo 11 sept 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 11 sept 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 7 sept 19.00 uur eucharistie 
 zo 8 sept 9.30 uur  w&c viering 

 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 12 sept 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 7 sept 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 10 sept 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 7 sept 19.00 uur  eucharistie 
 zo 8 sept 14.00 uur doopviering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 10 sept 9..30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 zo 8 sept 10.30 uur  eucharistie 
 ma 9 sept 10.00 uur eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 7 sept 19.00 uur  w&c viering 
 ma 9 sept 9.30 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 9 sept 19.00 uur eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 8 sept 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 wo 4 sept 10.30 uur w&c viering 
 do 5 sept 10.30 uur  geen viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 8 sept 10.30 uur  w&c viering 
 wo 11 sept 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 10 sept 10.30 uur  weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 44 
 

zondag 8 september 2019 

TINTINNABULUM 

Zolang je vitaal bent en er niets aan het 
handje is, denk je er over na als iets dat 
nog ver weg is, als iets dat nog lang niet 
aan de orde is. En dat is ook goed, want 
iedere leeftijd heeft zijn eigen 
problematieken, zijn eigen uitdagingen. 
Als je jonger bent, dan hoor je wel van 
afnemende krachten, van verminderde 
mogelijkheden, van beperktere 
mobiliteit, maar tegelijkertijd denk je en 
weet je: het is nog even van me 
vandaan. Het betreft een verre tante of 
oom, een opa misschien of een oma.  
Langzaam maar zeker leef je dichter toe 
naar de leeftijd van aandacht en zorg. 
Van niet meer alles kunnen zoals je 
wilde en altijd kon. Je ouders, vrienden 
zijn betroffen. Opeens sterven mensen 
om je heen, die altijd bij jouw leven 
hoorden (dat gebeurde steeds al wel, u 
begrijpt hoe ik dat bedoel). 
Zo gaat dat in het leven van de mensen. 
Gelukkig leven wij in een land met 
goede zorg. Ook al hoor je er van alles 
over, toch worden bij ons mensen, die 
niet meer thuis kunnen wonen, goed 
verzorgd. Niet meer thuis kunnen 
wonen is op zich een rekkelijk begrip. 
Soms zijn er mensen om iemand heen 
die alles geven om iemand thuis te 
kunnen laten blijven. Die het lukt om in 
de eigen omgeving te zorgen en te 
verzorgen. Soms willen mensen dat 

 

 
 

zielsgraag maar lukt dat met de beste 
wil van de wereld niet. Soms is er 
niemand om te zorgen. Soms is het echt 
onmogelijk iemand thuis de goede zorg 
te geven. Soms kan dat echt veel beter 
in een aangepaste omgeving. Het is 
allemaal zo verschillend. Je kunt dat 
nooit voor een ander invullen of 
bepalen. Het is een teer en kwetsbaar 
onderwerp. Gelukkig dat er toch hulp is 
en ook de mogelijkheid om iemand, die 
je lief is -met pijn en moeite- 
buitenshuis, in een beter aangepaste 
leefomgeving, te laten wonen. 
Zolang je vitaal bent is er niets aan het 
handje. Met de jaren verandert dat. Zo 
is de gang van het leven. Wie ouder 
wordt krijgt ermee te maken, hoe dan 
ook. Wees barmhartig, druk ik ons allen 
in navolging van Jezus op het hart. 
Oordeel nooit te gauw. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 
 

 
In de vorige editie van het 
Tintinnabulum stond op het voorblad 
een klein artikeltje naar aanleiding van 
het gebruik van de basiliek voor het 
Zomerfilmweekend. Op de vrijdagavond 
van dat weekend werd er in de basiliek 
een film gedraaid, die wat taalgebruik 
en inhoud betreft een zeer bedenkelijk 
niveau had. En dan druk ik me nog 
voorzichtig uit…. Een jongere die echt 
van deze tijd is en niets heeft met Kerk 
en geloof zei letterlijk tegen mij: “Het 
was echt een film, die absoluut niet in 
een kerk past…!”  
“Geweldig toch dat dit allemaal kan”, 
stond er onder het artikel in het 
Tintinnabulum. Nee, denk ik dan, 
 

helemaal niet geweldig dat dit allemaal 
kan. 
Het zou pas geweldig zijn als wij onze 
basiliek als sacrale ruimte zouden 
eerbiedigen en beschermen. Het zou 
pas geweldig zijn als we op basis van 
ons geloof, op basis van onze principes, 
waarden en normen onze grenzen 
durven stellen en ook eens ‘nee’ zouden 
durven zeggen. Maar daarmee maken 
we ons natuurlijk niet populair. “Dan 
maar even niet populair”, denk ik en 
daarom mijn reactie. 
 
Kees van Geloof 
diaken/geestelijk verzorger ZorgSaam 

Thuis- en Ouderenzorg 

 

 

 
 

Aandacht en zorg 
 

 

LEZINGEN 8 SEPTEMBER 

 

Opknapbeurt 
toren Koewacht 

 

Sinds september 2018 staan er 
hekken rond de toren van Koewacht 
aan de ingang van de begraafplaats. 
Dat is niet voor niets, want er zijn 
nogal wat gebreken ontdekt in de 
toren. Voor de veiligheid zijn er 
hekken geplaatst. 
Na een grondige inspectie heeft de 
parochie heilige Maria Sterre der Zee, 
eigenaar van kerk en toren, opdracht 
gegeven aan de firma Van Kerckhoven 
de toren weer in goede staat te brengen. 
De rest van dit jaar zal er een steiger 
rond de toren te zien zijn en wordt de 
toegang tot de begraafplaats lastig. 
Door de week zal het niet lukken op 
de begraafplaats te komen, maar in 
tegenstelling tot wat er mogelijk in de 
krant komt, bezoek begraafplaats, 
tijdens de bouwwerkzaamheden 
week 35 a.s. tot week 50 a.s. enkel 
maar mogelijk in de weekenden van 
vrijdagavond tot zondagavond. 
Toegang langs gebruikelijke 
ingang/pad aan voorzijde kerk. 
 

 
 

Indien er een begrafenis is, zal de bouw 
stilliggen. Ook 2 september in de ochtend 
ligt de bouw stil, zodat de viering voor 
de overledenen in alle rust kan 
plaatsvinden. Tevens zijn er afspraken 
gemaakt voor het weekend van 14 
september. Dit heeft te maken met de 
Bevrijdingsdag, die 14 september 
wordt herdacht. Op Allerzielen, 2 
november, zal het kerkhof open zijn 
en kunt u de begraafplaats bezoeken 
en bloemen bij de graven leggen. 
Het opknappen van de kerktoren zal 
tot de kerst plaatsvinden. We hopen 
natuurlijk dat er geen vertraging door 
wat voor oorzaak optreedt. 
In het kort zullen de volgende 
werkzaamheden aangepakt worden; 
kalkvoegen, die eerder door cement 
zijn vervangen, scheurvorming van de 
ankers bij de galmgaten, muurstaven 
bij de galmborden, die aangetast zijn 
door corrosie inclusief metselwerk er 
om heen, galmborden die aangetast 
zijn door houtrot, zinken bekleding van 
de goten, leienbedekking. 
We hopen op uw begrip. In 2020 
zullen de ongemakken verholpen zijn. 
 

Geweldig toch dat dit allemaal kan!? 
 

 

 
 

 
 Begin augustus heb ik mogen kijken in 

de toekomst van de Kerk. Of eigenlijk 
beter gezegd; het heden, want wat ik 
zag en heb beleefd is de realiteit van 
vandaag.  
Voor het derde jaar heb ik deelgenomen 
aan het Life-Teen Zomerkamp. Life-
Teen is een tienerbeweging en 
programma met als doel tieners dichter 
bij Jezus te brengen. Met 100 tieners, 
35 twintigers als begeleiding en enkele 
40-plussers waren wij te gast in het 
bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. 
Van maandag tot en met zaterdag 
hebben we een geweldig programma 
met de tieners gehad, met als thema 
‘Relentless Father – Onvermoeibare 
Vader’. Een programma van ontmoeten 
–samen leren, vieren, leven, delen – en 
ontspannen. Het was heel mooi om te 
 

zien hoe de tieners en jongeren vanuit 
de verschillende landen elkaar wisten te 
inspireren en hoe God deze week aan 
het werk was. Vanuit ons bisdom waren 
er 12 tieners aanwezig, waaronder ook 
één tieners uit Zeeuws-Vlaanderen! 
Deze week hebben de tieners mij 
opnieuw de hoopvolle realiteit van onze 
Kerk laten zien: een Kerk die 
springlevend is, vol van geloof, hoop en 
liefde!  
Wilt u met mij nagenieten van dit kamp, 
kijk dan op onze website 
(https://lifeteen.nl/nl/blog_nl.html) voor 
een fotoverslag en de dagelijkse 
verslagen of facebook: Life Teen 
Nederland 
Christus Vivit! 
 

kapelaan Jochem van Velthoven 
 

 
 

groepsfoto Breda 

Kijken in de toekomst van de Kerk 
 

 

23ste zondag door het jaar 
werelddag voor migranten  

en vluchtelingen 

Ziekenzondag 

 
JAAR - C 

 

Wijsheid 9, 13-18b 
Filémon 9b-10.12-17 

Lucas 14, 25-33 
 

 
 

THEMA: ONDERSCHEIDEN 

https://lifeteen.nl/nl/blog_nl.html


 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 18.00 UUR: 
persoonlijk biecht W. Wiertz 

 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie; Wim Bruggeman en 
echtgenote Roza Verstraaten en weder-
zijdse ouders en familie; Adriënne Rooms- 
Braem en echtgenoot Albert Rooms 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Anna 
Maria Apollonia Seij-Schuren; voor onze 
overleden zoon Auk de Maat en onze 
overleden familieleden; Johannes Cornelia 
Honoré Verschueren en echtgenote Riet 
Verschueren-Hamelinck; Maria de Theije; 
Rosalia Jacoba van Vlierberghe-Planken  

 

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden echtpaar 
Josef Nijskens van Eerdenburgh en 
overleden familie; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

overleden: 
Rosalia Jacoba Planken weduwe van 
Albert F. van Vlierberghe, 92 jaar 

 

mededelingen 
De Librije is weer geopend en te bezoeken 
aansluitend aan de zondagsviering tot 
17.00 uur. Dit jaar is er naast de vaste 
tentoonstelling aandacht voor de kerk 
van Graauw. Komend weekend, tijdens 
Open Monumentendag is de Librije op 
zaterdag en zondag geopend. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 19.00 UUR:  
Poolse eucharistieviering. De viering 
met als voorganger pastoor Slawomir 
Klim is in de Poolse taal 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep en als voorganger Gonny 
Rozijn 
intenties: Alice Dierick en overleden familie; 
Theophiel van der Ha en echtgenote 
Yvonne van der Ha-Bral; Gerard van der 
Sijpt en echtgenote Germaine van der 
Sijpt-van Goethem en overleden familie; 
Maria de Dauw-Hamerlinck weduwe van 
Alfred de Dauw  

 

lector: Willy Verschraegen  
misdienaar: Tess/Vicento 

 

 

COLLECTE 7-8 SEPTEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte voor 
bisdom, vicariaat en eigen geloofs- 
gemeenschap en een extra caritas-
collecte voor de Zonnebloem. Dit 
weekend van ziekenzondag staat 
caritas stil bij de zieken en gehandi-
capten in onze eigen Zeeuws-Vlaamse 

omgeving. Daar zet de Zonnebloem zich 

al vele jaren in voor deze mensen, met 
een regelmatig bezoekje aan huis door 
een vrijwilliger, een presentje, een 
groot of een klein uitstapje, of soms 
zelfs met een week vakantie met 
volledige verzorging. Caritas steunt 
dank zij deze collecte -zoals ieder jaar- 
het werk de plaatselijke afdelingen van 
de Zonnebloem in onze parochie. 
 
 

 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Johan de Burger en 
echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Ed Borm en 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote Silvia 
Plasschaert; overleden familie 
IJsebaert; Achiel de Meijer echtgenoot 
van Andrea Thijs; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 14.30 UUR:  
rozenkransgebed voor de vrede 
iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken. 

 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor.  
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Aloys van boven echtgenoot 
van Anny Pieters; Bennie Hoefnagels 
echtgenoot van Annelies Swinne. 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 14.00 UUR:  
doopviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz Gedoopt wordt Thirza 
Weemaes. 

 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 9.30 UUR:  
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda:  
Donderdag 5 september wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 19.00 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert  
intenties: Jo Mangnus; Mien Gelderland-
van Jole; echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; jaargetijde Emiel van Poorten, 
echtgenote en schoondochters Betsie 
en Monique; jaargetijde Rob Verbist met 
gedachtenis van overleden echtgenote 
Riet Verbist-van Putte; René Herman; Jo 
en Netty Boeijkens-Cappendijk; Marcel 
Baecke, wederzijdse ouders en familie 

 

MAANDAG 9 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
kermismaandag, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties:  
voor alle overleden parochianen 

 

overleden: 
Op maandag 19 augustus is Mien 
Gelderland-van Jole, echtgenote van 
Geert Gelderland overleden in de 
leeftijd van 86 jaar. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgehad op maandag 26 
augustus in Boschkapelle, waarna de 
crematie is gevolgd in Terneuzen. 

 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
kermis, eucharistieviering met als 
voorganger: pastoor W. Wiertz met 
zegening Nicolaasbroodjes m.m.v. 
zangkoor en fanfare 
intenties: pastores Camerman, Willems, 
Vermeulen, Mangnus, Ruyloft en pater 
Paulus van Winden; gezusters Coenen 
overleden ouders en familie; Miel Weemaes 
overleden ouders en broers; Alois Kindt 
en echtgenote Marie Blommaert; Robert 
van Vlierberghe en echtgenote Helena de 
Ridder; Louis Pauwels en echtgenote 
Irma Goossens en overleden familie.; 
Theophiles van Roeijen en echtgenote 
Maria Lippens en overleden familie; August 
Noens en echtgenote Ivonne de Bock 
overleden ouders en familie; overleden 
leden van Fanfare de Scheldezonen met 
bijzondere nagedachtenis van Johan de Rijke 
 

lector: L. van Driessche-Steyaert 
 

MAANDAG 9 SEPTEMBER 10.00 UUR: 
kermismaandag, eucharistieviering voor 
de overleden parochianen met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
het zangkoor 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Maria Kindt; Esther de 
Kind en echtgenoot René van Roeyen; 
Jeanne van der Heyden, Jozef van der 
Heyden en ouders Alexander, Francisus 
van der Heyden en echtgenote Anna Maria 
Lockefeer; Waltraud Klann en echtgenoot 
Jozef Maes; Albert Burm overleden 
ouders en familie.; Maria Buijsrogge 
echtgenote van Johan Kegelaer, familie 
Buijsrogge-Gillis, Honoré Freyser en 
echtgenote Julma Buijsrogge overleden 
ouders en familie ; Petrus Bosman en 
echtgenote Augusta van Roeyen en 
overleden familie; Miel Weemaes, 
overleden ouders en broers; Prosper van 
Walle en echtgenote Anna Verplancke 
en schoonzoon Albert; Leonard de Theije 
en echtgenote Maria de Bruijne en dochter 
Els en schoonzonen Francois en Roger; 
Jacobus Lockefeer en echtgenote Anna 
Kindt; Rene Burm en echtgenote José 
Vermeirssen en overleden familie; Louis 
Broeckaert overleden ouders en schoon-
ouders; Piet de Cock; Alois Kindt en 
echtgenote Marie Blommaert; Albert van 
Kershaver en echtgenote Gerarda Pieters; 
overleden ouders en familie de Deckere-
Cornelissens; Jozef en Juliana v. Ombergen-
Melsen en overleden familie; Richard 
Tieleman en echtgenote Georgette Bogaert 
en overleden familie; André en Germaine 
Robbrecht-Thieleman en overleden familie; 
Corry de Bont echtgenote van Jo 
Kerckhaert overleden ouders en familie 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 
collecte:  
Tijdens deze viering is de collecte 
bestemd voor de verwarming van de kerk. 

 

Na deze viering zullen we gezamenlijk 
naar het kerkhof gaan om te bidden bij 
de graven van de overledenen. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 9 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Eugenius Maas overleden 
schoonzoon en ouders en familie Maas- 
v.d. Lavoir; Rosalia Kerckhaert-Warrens met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
Josephus Kerckhaert; René Boeijkens  
met gedachtenis van overleden ouders 
en familie; Benny Tieleman, echtgenoot 
van Gerarda Tieleman - Roctus; Piet 
van Dijk en Marie van Dijk-de Kort met 
gedachtenis van. zoon Wilfried en 
schoonzoons Huub en Wim 
 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 

 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl 

 

Het secretariaat en het pastoraat van de 
parochie is te bereiken op tel. 0114 - 
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 

 

Voor het maken een afspraak voor 
de ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Wiertz op tel. 
06-42506424. 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958; 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 

 

I D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2;  

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 

 

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604  
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

INFORMATIE EN INTENTIES 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; overleden 
familie Rijk-Hiel; Adrie Hoofman en familie; 
Roos van Itegem; Jan Tieleman; Maria 
Menu-Hiel; Jan de Theije; Eddy de Nijs; 
Maria Warrens; Els v. Kruijssen-Franssens 

 

lector: Tiny Burm 
 

overleden: Els Franssens, weduwe van 
Theo van Kruijssen, 83 jaar 

 

DIENST  GEESTELIJKE  ZORG  ZORGSAAM 
ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
feestelijke woord en communieviering 
b.g.v. de opening van de nieuwbouw 
m.m.v. Antoniuskoor en het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
geen viering 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Tilly en Cesar 
Mannaert-v.d. Bergen; Alice Audenaerd-
de Smit, echtgenoot, dochter Jolanda 
en familie; uit dankbaarheid b.g.v. 60 
jarig huwelijksjubileum 

 

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
dhr. Arnold Heijens (extern) 69 j.  
dhr. Hendrik Kroeze 83 j.  
dhr. Klaas Looijer (extern) 91 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
weekviering  
 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101

